
     

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
ГРУДЕНЬ 2018 

 
Міжнародний благодійний фонд "Місії Самарян в Україні" 

Проект "Покращення якості життя жертв націонал-соціалізму Пулинського краю, 
подолання самотності та підтримка мало-і немобільних представників цільової 

групи" 

 

З листопада місяця МБФ «Місії Самарян в Україні» вдруге реалізовує проект для жертв 
націонал-соціалізму в рамках програми 
всеукраїнської благодійної організації «Турбота 
про літніх в Україні» «Місце зустрічі – діалог», яка 
фінансується фондом «Пам’ять, Відповідальність, 
Майбутнє».  

В рамках проекту розпочато створення бази 
даних людей, постраждалих від  націонал-
соціалізму, що проживають на території 
Пулинської ОТГ.  

Слідуючи планам проекту,  відвідуємо мало та немобільних учасників цільової групи  задля 
налагодження діалогу, вивчення основних потреб, надання посильної допомоги та виміру 
артеріального тиску, вмісту цукру в крові. Намагаємось дарувати їм хоч краплину тепла та 
щире спілкування! Іноді це  все, що їм потрібно.  
Але, не всі літні люди радо зустрічають волонтерів. Дехто боїться шахраїв і не відчиняє двері 
незнайомим. Не дивлячись на це, за короткий час 
реалізації проекту, волонтери вже відвідали 
більшість з тих, кого вдалось знайти.  
Напередодні різдвяно-новорічних свят в «Будинку 
для Вдів», в  дружній неофіційній атмосфері, за 
чашкою чаю, відбулась зустріч-спілкування, на яку 
завітали представники цільової групи. А гарний 
настрій своїми піснями, віршами та музичними 
композиціями, створили талановиті люди селища.  

 

Лавренчук Катерина 
керівник проекту 



Громадська організація "Осинівська" 
Проект "Привернення уваги до потреб колишніх жертв націонал-соціалізму через 

організацію спілкування між різними поколіннями та надання їм посильної 
допомоги вдома силами волонтерів" 

 
Чай – не просто напій 

Прийшла зима, пора, коли особливо хочеться затишку, тепла, приємного спілкування у колі 
друзів. Тож з нагоди Міжнародного дня чаю 15 грудня в ІІ Осинівській сільській бібліотеці – 
філії ГО "Осинівська" в рамках проекту "Місце зустрічі - діалог" проведено бібліочаювання 
"Чай – не просто напій". На чайну церемонію завітали жіночки – учасники проекту. У теплій 
затишній довірливій обстановці звучали вірші, легенди про чай. В легкій атмосфері 
спілкування завідувач філією ознайомила присутніх з історією виникнення прекрасного 
напою, традиціями чаювання у різних країнах,  цікавими фактами про чай, цілющими 

властивостями.  
Цікавим доповненням інформації був відео 
перегляд про батьківщину чаю – Китай. 
Саме у Китаї зародилися традиції 
проведення чайних церемоній. Напій 
обов’язково повинен бути щойно 
приготовленим, адже "свіжозаварений чай – 
бальзам, чай залишений на ніч – змія".  
В ході заходу жінки взяли участь у вікторині 
«Чай – здоров’ю кращий друг», в якій 

показали знання про нюанси чайного етикету, культуру та мистецтво заварювання. Аромат 
цілющого тонізуючого напою манив та зігрівав, а розмова звеселяла серце кожного, хто 
брав участь в цьому заході. Дійсно, спільне чаювання підтримує дружні відносини, зміцнює 
бажання зберігати добрі традиції. Тож всі присутні чаювали, насолоджувалися цукерками, 
печивом, обмінювалися враженнями про різноманітні чаї, отримували приємні емоції і 
заряд гарного настрою. 

 
Птушко Інна 

керівник проекту  
 

 Єврейський благодійно-общинний Центр "Хесед Шмуель" 
Проект  "Тепло опаленим серцям" 

 

До складу цільової групи учасників проекту входять люди, що відносяться до категорії 

жертв націонал-соціалізму. Їм сьогодні, як правило, понад 80 років. В умовах соціально-

економічної кризи в країні, коли держава приділяє недостатню увагу людям похилого 

віку, Центр взяв на себе відповідальність перетворити кожну зустріч з цими людьми в їх 

моральне зцілення, створити теплоту зустрічей з ними, можливість передачі  їх 

життєвого досвіду молоді. Особливо це важливо було в грудні 2018 року, коли в країні 

оголосили воєнний стан. В очах наших учасників була видна тривога, занепокоєння про 



завтрашній день. Зустрічі з психологами, організація майстер-класів, невеликі 

фізкультпаузи - все це приносило позитивний настрій.  

 

З великим задоволенням для обох 

сторін - і координаторів проекту, і 

учасників - пройшли майстер-класи з 

виготовлення святкових  ялинок. Дитяче, 

на перший погляд, але таке захоплююче 

заняття - і ось вже учасники дістають з 

сумок пакети і дбайливо упаковують свої 

твори. І чути розмови: «а ти кому 

віднесеш? Я онуку віддам», «а я на столі 

собі поставлю», «а у мене подруга самотня - їй подарую». І дитячий захват у всіх в очах. 

Люди в групі дуже різні, з різними настроями, характерами і, природно,  з різними 

підходами до проведення занять в групі. Не всі з них особистості  творчі,  але, як 

виявилося,  займатися їм згодні практично всі. 

Ми не ставимо перед ними складних завдань в цьому питанні,  для нас головне - щоб на 

час перебування в Центрі наші учасники могли відволіктися від зовнішніх побутових 

проблем, забути не тільки про погану погоду, але і погане самопочуття,  що пригнічується  

новинах з телевізора,  високими цінами  і тощо. Заходять вони в кімнату для занять - а 

на столі вже чай з частуванням, і приготовлені цікаві розповіді з відео демонстраціями  

про знаменитих людей. 

І учасники наші стали потихеньку 

розкріпачуватися...  А які приховані 

таланти почали проявлятися! 

І не було жодної людини, яка  йшла  би 

додому в ці дні з похмурим обличчям - 

сяючі очі, добрі посмішки і слова побажань 

на майбутнє. 

 

                                            

 

Галина Рукінглаз 

координатор проекту 

 

 

 

 

 

 

 



Волинський обласний благодійний фонд  "Карітас-Волинь" 

Проект  "Розширення напрямків діяльності центру "Довіра"  

для жертв націонал-соціалізму" 

 

Семінар на тему "Захист прав літніх людей" 

У Центрі "Довіра" для людей похилого віку Карітас-Волинь, з метою підвищення рівня 

обізнаності старшого покоління щодо своїх прав та можливостей в рамках проекту 

"Розширення напрямків діяльності 

центру "Довіра" для жертв націонал-

соціалізму", що діє за підтримки 

програми Місце зустрічі: Діалог., 

створений Консультативний відділ, 

куди можуть звертатися учасники 

проекту, люди похилого віку, у яких 

виникли проблеми, що спричиняють 

кривду та порушують їхні права. 

Спеціалісти консультативного відділу 

допомагають в оформленні різного виду документів, чітко формулювати актуальні 

проблеми у листах-зверненнях до чиновників. 

У грудні для цільової групи проекту у Консультативному відділі відбувся семінар на тему 

"Захист прав літніх людей", який провели завідувач Нововолинського міського центру 

первинної безоплатної правової допомоги та юрист. Під час семінару присутні отримали 

інформацію щодо державних пільг дітям війни, учасникам бойових дій, людям, які 

постраждали від нацизму, та отримали відповіді на наболілі питання щодо нарахування 

субсидій, оформлення спадщини, встановлення факту родинних відносин, тощо. 

 

Карпенюк Тетяна 

координатор проекту 

 

Активне дозвілля 

Цікаве дозвілля – одне із головних потреб людей похилого віку. Завершення 
пенсіонерами трудової діяльності ще не означає припинення активної участі у 
соціальному житті. Потреба у спілкуванні для них є чи не найважливішою  і 
перетворюється у головний вид діяльності, який необхідно заповнити. 
Завдяки проекту «Розширення напрямків діяльності центру «Довіра» для жертв 
націонал-соціалізму шляхом підвищення рівня обізнаності старшого покоління щодо 
своїх прав та соціального статусу через консолідацію волонтерського руху у м. 
Нововолинськ та селищі Благодатне» в рамках програми «Місце зустрічі: Діалог» людям  

https://www.facebook.com/volyncaritas/?__tn__=K-R&eid=ARDzvndziNpguSy-rQkntJk418z2T2kApwp7NyeD2deOvLV1z8b0DK05RQL6VhuYk-lbpkjDWu4MIQyW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARD11yPFs5bcTcWTgP7Q8giIOnG8M9o6_omrlilHYPuSBVtr45_U84tDZu1nNqsTbrQOwI06R5RiE3cy7kolMgOKtbQzWu-dVXx-yE4lums77ckad4Rhd4EsNhPb09RnqMx9rRTkhFzW6yF8jIQ-wele0GoHQBG6dcIjV1PBqwNFdWSfAdvPg9lxYAaShSGeidcaWi4nxl5WA5lZnBwdlqOM2FbETY9t7FgWps8N3nnNzTlGP867HZDK8bJQvomVz34OfIs7CHVJb1NR91Ddq1lfp2nYJ8PTUo-tHmNTueu3Nrqx6l_HI2558QH69MK7155UC7y42ydhCIj7EVIHWXpg


«золотого віку» створено можливості для проведення часу разом. Вільний час вони 
використовують з користю.  
Щотижня підопічні центру "Довіра" для 
людей похилого віку  проводять годину 
здоров'я у спортзалі місцевої спортивної 
школи. Заняття з фізкультури для людей 
літнього віку на волонтерських засадах 
проводить, головний спеціаліст відділу у 
справах молоді та спорту виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради. 
Тренер допомагає правильно 
розраховувати навантаження, на що 

важливо звертати увагу у старшому віці, щоб заняття спортом було корисним та 
безпечним. 
Загальновідомо, що, почавши займатися навіть в похилому віці, люди можуть значно 
покращити своє самопочуття, знизити ризик серцево-судинних захворювань та зміцнити 
імунітет. 
Помірні фізичні навантаження додають активності та підіймають настрій. 
 

Карпенюк Тетяна 

координатор проекту 
 

Громадська організація "Центр громадських досліджень "ПроІнфо" 
Проект  "Охоплення турботою та соціальною підтримкою людей, що постраждали 
від націонал-соціалізму і які проживають на території Кам‘янка-Бузького району 

Львівської області, допомога у вирішенні їхніх юридичних, побутових та 
практичних проблем" 

 

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду 

До Міжнародного дня пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської 
гідності і попередження цих злочинів Громадською організацією "Центр громадських 
досліджень "ПроІнфо" була проведена зустріч школярів міста Кам'янка-Бузька зі свідками 
тривожних подій, які відбувалися під час нацистської та комуністичної окупацій - двох 

режимів, які принесли біль та смерть у сім'ї 
мільйонів українців. 
Так, керівник Товариства політичних в’язнів і 
репресованих Кам’янка-Бузького району 
Новосад Володимир Степанович розповів 
історичні моменти депортації своєї родини та 
зазначив, що як і нацистський, так і 
комуністичний терор - це було велике зло для 
людей, які проживали на території Львівщини, 
адже багато хто з тих, що були примусово 
вивезені на роботи в Німеччину, після 



приходу червоних тиранів були повторно відправлені у трудові табори тепер вже Сибіру. 
Під час заходу дітям, були продемонстровані уривки фільмів про історію кримських 
татар, які після трьох років життя в фашистській окупації, загинули від рук комуністів в 
місцях висилки через голод і хвороби. 

 
В найближчих планах організації - показ 
для дітей, їх батьків та літніх людей 
відомого художнього фільму про порятунок 
євреїв під час Другої світової війни. 
 

 

Янюк Дмитро 

координатор групи волонтерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різдвяно-новорічні привітання для людей похилого віку 

В період Різдвяних та Новорічних свят Громадська організація "Центр громадських 
досліджень "ПроІнфо" відвідала людей, які входять до цільової групи проекту та за 
складних життєвих обставин вимушені доживати віку у Стаціонарному відділенні для 
одиноких непрацездатних громадян та інвалідів Кам'янка-Бузького районного 
територіального центру соціального обслуговування (смт Новий Яричів). 

До даного заходу ми запросили 
долучитися Центр дитячої та юнацької 
творчості (м. Кам'янка-Бузька), які 
позитивно відгукнулися на наше 
запрошення. 
Жителі та працівники Стаціонарного 
відділення радо зустріли нас, адже 
попереднього разу ми обіцяли їм приїхати 
з концертною програмою. 
Зворушливо було спостерігати за тим, як 

люди поважного віку слухають колядки у виконанні юних вихованок Центру дитячої та 
юнацької творчості Вікторії та Анастасії під супроводом музичного керівника Галини 
Романівни. На жаль, не всі з них могли слухати концерт у залі, так як вік та хвороби 
дають своє. 
 Після закінчення виступу представниками нашої організації та юними артистками були 
роздані смачні святкові подаруночки для жителів стаціонару. 
  



Хочемо передати слова вдячності, які 
лунали від працівників та жителів 
Стаціонарного відділення на адресу 
Німецького федерального фонду "Пам’ять. 
Відповідальність. Майбутнє.", адже завдяки 
йому ми можемо приносити хоча б якусь 
маленьку радість людям похилого віку, які 
втратили надію на майбутнє. 

 
 
 

Наконечний Володимир 
керівник проекту 

 

 

Київське відділення Української спілки в'язнів-жертв нацизму 
Проект  "Активізація, підтримка та стимул життєдіяльності колишніх в'язнів-жертв 

нацизму" 

 
 

18 грудня відбувся літературно-музичний 
конкурс за проектом "Активізація, підтримка 
та стимул життєдіяльності колишніх в'язнів-
жертв нацизму", де конкурсанти  показували 
свою творчість в літературно музичних 
виступах.  
 
 
 

 
В конкурсі прийняли участь колишні в'язні-
жертви нацизму та волонтери. Виступи 
конкурсантів зігрівали, надихали та 
стимулювали своїми музично-пісенними та 
віршованими творами серця присутніх. В 
піснях та віршованих творах лунали спогади 
про юність, кохання та безмежну любов до 
рідного краю... 
 

 

Суняєва Любов 

керівник проекту 

 

 

 



 

Благодійний фонд "Хесед-Реім" 

Проект "Допомога мало- і немобільним жертвам націонал-соціалізму у 
подоланні одинокості, їхня психосоціальна адаптація після втрати одного з 

подружжя, дітей, близьких" 

 

Вікно в світ театру 

 

"Вікно в світ". Ця назва - суть проекту "Місце 
зустрічі: Діалог" в Миколаївському Хеседі. "Весь 
світ - театр, і люди в ньому актори". Так чому б не 
відкрити вікно в світ театру? П'єси для перегляду 
плануємо різні: старі добрі оперети, веселі комедії, 
концертні програми, під час яких можна заспівати 
разом з акторами улюблені знайомі мелодії. Вихід 
у світ для літніх людей - це ціла подія, до якого 
ретельно готуються, вбираються, зідзвонюються з 
друзями. 
 
 
 

Трупа Миколаївського академічного українського театру 
драми та музичної комедії з задоволенням відгукнулася 
на пропозицію про співпрацю. Комедія «Се ля ві» за 
мотивами твору Мопассана знайшла душевний відгук у 
глядачів. Вона торкнулася зрозумілих всім проблем: 
прихід немічної старості, потреба в турботі і повазі 
людської гідності, материнської любові та любові до 
життя. Після вистави вдячні глядачі спілкувалися з 
улюбленими артистами, дарували їм квіти, із 
задоволенням фотографувалися, обмінювалися 
рукостисканнями і навіть обіймами.  
Зі зворушливими словами до наших глядачів звернувся 
найстарший працівник театру А.М. Розенблюм. Він 
підкреслив, що такі зустрічі корисні не тільки глядачам, 
але і артистам. Вони дають заряд емоцій, прилив 
натхнення, допомагають по-новому осмислити взаємовідносини поколінь та продовжити 
активність довголіття. 

 

Ірина Корсунська 

координатор проекту  

 

 

 

 



Благодійний фонд "Карітас Івано-Франківськ УГКЦ" 
Проект "Покращення якості життя людей похилого віку-жертв тоталітарних 

режимів шляхом створення умов для залучення їх до активної участі у 
суспільному житті  та організація надання волонтерської підтримки для 
маломобільних та немобільних представників основної цільової групи" 

 
Андріївські вечорниці  для молодих душею 

Свято Андрія Первозванного вважається 
найбільшим передноворічним святом, яке 
відзначається ще з часів Русі 13 грудня. Андрій 
Первозванний входив в число дванадцяти 
апостолів Христа та, згідно з переказами, був 
покровителем України. Напередодні протягом 
століть молодь  традиційно збиралася 
на Андріївські вечорниці. 
В Карітасі наші молоді душею люди похилого віку 
зібралися на дружні посиденьки. Щоб створити святкову атмосферу, учні Крихівецької 
школи разом з батьками і педагогами заздалегідь прикрасили зал, підготували захід, 
адже підготовка свята надихає не менше, ніж саме свято. 

Андріївські вечорниці пройшли весело і 
колоритно, тут лунали українські пісні, сміх, 
жарти. Разом співали пісень, вболівали на 
конкурсах, ліпили вареники на швидкість, 
жартували і сміялися. Набувачі проекту геть 
забули про свій вік, згадали молоді роки і 
були дуже вдячними молоді за те, що вони не 
забувають традиції українського народу. 
Традиції - це частина нашої історичної, 
ментальної і духовної спадщини. Кожен поніс 

додому гарний настрій, теплі спогади і бажання жити і святкувати наші свята. 
 

 

о. Володимир Чорній 
 

Луцька міська громадська ветеранська організація "Спілка в'язнів-жертв нацизму" 
Проект "Заходи, спрямовані на захист прав та інтересів людей з категорії жертв  
нацизму,  їхня  адаптація до сьогоденних  реалій,  у  співпраці  з волонтерами  

різних  вікових груп" 

 

День під знаком Катерини 

В  рамках програми «Місце зустрічі: Діалог» відбулася  зустріч учасників проекту  з 
учнями  10-Б класу Луцького навчально-виховного комплексу ЗОШ I-III ступенів №22-
ліцею (класовод Валентина Павлік). 



 
Народознавча стежина запросила своїх 
постійних користувачів до бібліотеки-філії №5 
КЗ «Луцька міська ЦБС». Глядачами та 
учасниками дійства стали учасники проекту, 
ветерани Луцької міської громадської 
ветеранської організації «Спілка в`язнів-жертв 
нацизму» та учні школи. 
Саме на передодні свята Катерини та дня 

волонтера, проведений захід, який поєднав 

зустріч двох поколінь в бесіді про народні святкування грудневих свят. 

Присутні мали можливість переглянути поліські звичаї ворожіння дівчат на Катерини. Тут 

переплелися українська пісня та заворожуючий танок юнок, колорит вишитих рушників та 

гадання при свічках. Дівчата закликали долю і мріяли про своє щасливе майбутнє. Юні 

чарівниці ворожили на гілочках вишні, підкидали на вишитих рушниках зерно пшениці, 

перекидали свої черевички через плече, а хлопці, заграючи з ними, збирали в торбу і 

вимагали викуп-поцілунок. 

Старше покоління заходу поділилося 

спогадами про свою молодість, про дівоцькі 

вечорниці і разом з молоддю взяли участь в 

смішних конкурсах. 

На посиденьки завітали цигани зі своїми 

танцями та ворожінням, які всім підряд 

віщували добру долю, а за це просили 

«позолотити руку». Учасники заходу  в дружній 

атмосфері смакували запашним чаєм та 

солодощами. 

 
Лазарук Валентина  

керівник проекту 
 

 

 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація "Твій Світ" 
Проект "Посилення всебічної підтримки жертв націонал-соціалізму, що мешкають 
у віддалених селах Лубенського та Гребінківського районів Полтавської області" 

 

5 грудня 2018 року в Кулажинському сільському будинку культури відбулася клубна 
зустріч за участі представників різних поколінь. До участі у заході долучили як зовсім 
юних учасників, так і людей досить поважного віку.  
 



Присвятили зустріч темі 
волонтерства, добра та милосердя. 
Чергову площадку для зустрічі жертв 
тоталітарних режимів організували 
спільно з Гребінківським 
територіальним центром соціального 
обслуговування та сектором культури 
Гребінківської РДА. Організатори 
переконані, що спільні зустрічі – це 
добра нагода для спілкування, 

налагодження комунікаційних зв’язків між поколіннями. Тож, у вітальних словах 
організаторів звучали сподівання на те, що молодь отримає досвід та одночасно будуть 
створюватись умови для відродження у людей похилого віку змісту до існування, 
відчуття важливості себе. 
Під час зустрічі звучали пісні, гуморески та вірші. Учні Кулажинської загальноосвітньої 
школи розповіли про свій досвід участі у волонтерській роботі. Потім, всі разом хлопці та 
дівчата, учасники поважного віку навіть у своє свято продовжували займатися 
благодійною діяльністю – виготовляли святкові зірки для осіб, які не змогли самостійно 
відвідати цей захід.  
Залучення жертв тоталітарних режимів до діяльності клубів дозволяє вирішити соціально 
– побутові, соціально – медичні, матеріальні проблеми перестарілих людей та 
спрямувати  свою роботу на поліпшення фізіологічного стану здоров’я та якості життя 
осіб похилого віку.  

 

Олександр Чепур 

керівник проекту 

 

 

Місцевий Благодійний Фонд "Карітас-Борислав" 
Проект "Соціальний супровід та адвокація інтересів жертв тоталітарних режимів" 

 

Зустрічі, які зігрівають 

Доброю традицією працівників Карітасу, дітей Соціального центру та союзянок "Союз 
Українок" є щорічне приготування подарунків для бориславців похилого віку, які прожили 
нелегке життя, на долю яких випало багато страждань та випробувань.  

Цьогоріч діти виготовляли новорічні ялинки з 
сіна, які не лише мають чудовий аромат 
духмяних трав, а й символізують наближення 
Новорічних та Різдвяних свят, створюючи 
атмосферу свята, радості та затишку. Ці 
подарунки підопічним вручив святий Миколай 
разом зі своїми помічниками під час 
святкового дійства, що відбувалось у Карітасі. 

 



Увага та усвідомлення того, що їх поважають, 
підтримують, відвідують та допомагають, - це 
той прояв любові до ближнього, милосердя 
до потребуючих, те найцінніше, 
найважливіше і найпотрібніше, яке їм так 
необхідне.  

Зустрічі відбулися в рамках проекту 
«Соціальний супровід та адвокація інтересів 
жертв тоталітарних режимів», програми 
«Місце зустрічі-діалог», за підтримки EVZ. 

Підлубна Марія 

керівник проекту 

 

 

Община традиційного іудаїзму "Тиферет" 
Проект "Створення умов для покращення емоційного, соціального та духовного 

стану колишній жертв гетто, концтаборів та націонал-соціалістичного режиму 
шляхом організації спілкування між поколіннями" 

 

За час реалізації проекту організація "Тиферет" тісно співпрацювала з Асоціацією 
колишніх в'язнів і концтаборів м. Одеси. Була організована поїздка в дельфінарій для 
мобільних в'язнів цільової аудиторії. Проводили кулінарні майстер класи, обмінювалися 
досвідом і різними рецептами. 

 
Було організовано перегляд фільму і 
обговорення його в громаді Тиферет. 
Провели свято Ханука для цільової 
аудиторії, поговорили про те, що це свято 
означає, його традиції. Відвідували на дому 
маломобільних і немобільних колишніх 
в'язнів гетто і концтаборів, надавали різну 
побутову допомогу, привозили санітарно 
гігієнічні засоби і гостинці. 
 

Було організовано 3 благодійних обіди 
для цільової аудиторії, а також місця 
зустрічі та проведення свят для цільової 
аудиторії: чаювання і особисте 
спілкування між різними поколіннями, де 
колишні в'язні могли поділитися 
спогадами і різними життєвими історіями, 
поспівати пісні, читати вірші. 
 

Ваксман Анна  
керівник проекту 



Благодійна Організація "Благодійний Фонд "Хесед Хана" 
Проект "Створення клубу інтерактивного спілкування та міжпоколінської 

діяльності - "Клубу ‘ОК" за участі дитячої групи ТАПУЗ і 8 груп денного центру з 
метою зменшення соціальної ізольованості людей з ЦГ" 

 
Клуб iнтерактивноï мiжпоколiнськоï діяльності "Клуб'ОК" (м. Кривий Ріг) 

У цi холоднi зимовi днi в нашiй компанiï завжди тепло на серцi й радiсно на душi. В 
спiльнiй дiяльностi вiдбувається  дiалог двох поколiнь. Пiд час  зустрiчей участники клубу 
на деякий час забувають про турботи й негаразди. Представники цiльовоï групи дiляться 

своïми спогадами, досвiдом, знаннями з 
малечею й разом розважаються. 
Цього разу спiльними зусиллями ми  
"запалювали зiрки", створювали коллажi до 
Хануки. Разом спiвали пiснi, приймали 
участь у традицiйнiй ханукальнiй маккабiадi 
(змагання на спритнiсть) на спiльному святi. 
Знову хазяйнували на "Бабусинiй кухнi" 
(смажили отладки, пекли рогалики), сiяли 
вiтамiнну зелень на "Учбовому городi". А 
також продовжили розвивати розумовi 

здiбностi й мислення граючи у "Ретроiгротецi". 
Не залишилися без уваги й немобiльнi 
учасники. Пiд час домашнього вiзиту з 
допомогою патронажного робiтника, 
волонтерiв й психолога вони мали змогу 
приєднатися до спiльноï дiяльностi й 
вiдчути себе потрiбними. 
 

Гнатенко Олена 
керівник проекту  
 

 

Громадська організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" 
Проект "Соціальна підтримка колишніх жертв націонал-соціалізму, підвищення 

їхньої соціальної активності та соціального статусу, подолання ізольованості та 
одинокості" 

 
Царівна  української літератури 

В рамках мережевого проекту "Буковина читає Ольгу Кобилянську",  з нагоди 155 річчя 
від дня народження української письменниці, просвітительки, громадської та культурної 
діячки, нашої землячки О.Кобилянської., волонтерами партнерської організації  
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім..В.Івасюка  був проведений 
захід для членів цільової групи проекту, який реалізується  ГО "Міжнародний фонд  



"Взаєморозуміння і толерантність" в м.Чернівці по програмі підтримки німецького 
федерального фонду "Місце зустрічі – діалог". 
Волонтер Ремська Я.В.  в своїй розповіді  про  Ольгу Кобилянську підкреслила, що вона 

є взірцем для  творчо-обдарованого молодого покоління. ЇЇ складний життєвий шлях 

демонструє нам, як письменниця долала перешкоди, як захоплювалася різними науками 

– соціологією, філософією, політологією, як    шукала себе в музиці, непогано малювала 

та грала в театрі. Їй судилося прославити свій Буковинський край.  

Учасники заходу прослухали уривок з повісті 

письменниці "Царівна", ознайомилися з 

матеріалами книжкової виставки, послухали 

старовинні пісні, які любила письменниця, у 

виконанні волонтерів проекту Яцюк М.М. та 

Камаєвої Л.І., поділились своїми думками 

про творчість О.Кобилянської. Так, член  

цільової групи  проекту В.Обдуленко  

привернув увагу учасників заходу, що  твори 

О.Кобилянської знав увесь світ, вони перекладались на  різні мови,  за ними 

створювались  театральні вистави. Чернівецьким музично-драматичним театром 

ім..О.Кобилянської була поставлена драма "Земля", за однойменною повістю 

О.Кобилянської. Режисер театру  І.Василько був удостоєний ордена Леніна. А вистава  

"У неділю рано зілля копала", де Віктор Олексійович  брав безпосередню участь, в 1956 

році була поставлена  в Москві і мала  там великий успіх.                        

Учасники проекту відвідали також 

Чернівецький літературно – меморіальний 

музей Ольги Кобилянської.  Сам музей – це 

одноповерховий будинок, де  жила з 1929 

року і до кінця життя письменниця.  

Учасники проекту та волонтери 

ознайомились з власною бібліотекою 

О.Кобилянської, де  книги  Гетте і Байрона в 

оригіналі, особистими речами, листами,  

фотографіями, картинами, які  вона 

малювала. Вразив цікавий портрет О.Кобилянської, зроблений з букв п’яти її оповідань. 

На старовинному годиннику в її робочому кабінеті, стрілки зупинилися 21 березня 1942 

року о 13.30, коли перестало битися серце  письменниці. Завдяки музею, який відмінно 

передає атмосферу життя О.Кобилянської, її творчість стала ближчою для нас, ми 

змогли по-новому осмислити її діяльність.  

Спатару Н. 

волонтер проекту 



Чернігівський національний технологічний університет 
Проект "Організація діалогу між жертвами нацизму та іншими людьми, що 

сприятиме розкриттю особистісного потенціалу ЦГ, збереженню та гідній оцінці 
їхнього досвіду у громаді" 

 
Досвід роботи з жертвами нацизму засвідчив, що переважна більшість представників ЦГ 
потребують визнання і поваги з боку суспільства внаслідок того, що за радянських часів 
вони не мали можливості ділитися своїми спогадами, оскільки таврувалися як зрадники; 
у незалежній Україні їм також не приділялося достатньо уваги. Поступово, з кожним 
роком ми втрачаємо очевидців реалій другої світової війни - носіїв безцінного досвіду, 
особливо актуального в наш час. 
Як демонструє наш досвід, розвиток дозвіллєвої сфери жертв націонал-соціалізму, 
розширення їх соціальних контактів, спілкування з молоддю та представниками інших 
поколінь, залучення до заходів на рівні громади позитивно впливають на якість життя та 
самопочуття ЦГ, зруйнував стереотипи молоді щодо літніх людей.  
Низка заходів, які реалізовуються в ЧНТУ в рамках проекту спрямовані на підкресленні 
цінності досвіду жертв націонал-соціалізму для сучасності і майбутнього, на основі 
організації діалогів пам’яті, а також збереження та трансляції їх досвіду у вигляді історій 
«живої бібліотеки» і «формул мудрості». 
Зокрема це такі заходи: 
1. Організація «місць зустрічі» для спілкування: Клуб спілкування «Діалог 
поколінь». Перше засідання Клубу відбулося 20 грудня на тему «Різдвяні та новорічні 

традиції України крізь призму часу». 
В чудовій новорічній атмосфері жертви 

нацизму ділилися спогадами про 

особливості святкування нового року та 

Різдва в середині ХХ століття. А для гостей 

студенти-волонтери підготували 

презентацію про історію цих свят в Україні та 

особливості сучасних традицій святкування. 

За чашкою запашного чаю з печивом та 

цукерками учасники обмінювалися рецептами смаколиків, які традиційно готуються до 

свят у їхніх родинах.  Новорічна та по-сімейному затишна атмосфера  сприяла 

взаємопізнанню та духовному зближенню учасників через глибше розуміння цінностей 

одне одного. Свідченням чого стало спільне виконання пісень на новорічну тематику.  

За словами учасників, головне – це можливість зустрітися та поспілкуватися, поділитися 

досвідом. Адже з кожним роком кількість людей, які пережили жахіття Другої світової 

війни стає все менше, а сучасній молоді вкрай необхідно отримати той неоціненний 

досвід, щоб з уст очевидців знати історію свого народу.  

В результаті даного заходу жертви націонал-соціалізму відчули себе більш значущими 

для суспільства та покращився їх емоційний стан, а, отже, підвищиться якість їхнього 

життя. 

 



2. Супервізія волонтерів з питань відвідувань немобільних і маломобільних вдома 
Експерти проекту організували навчальні і контролюючі супервізії для волонтерів 
проекту. Експерти проекту в грудні місяці забезпечували ефективну і регулярну 
підтримку жертв націонал-соціалізму з боку волонтерів; здійснювали контроль діяльності 
волонтерів; здійснювали навчання та дорадництво в частині діяльності в емоційно 
складних випадках, підтримки ефективних контактів, розв’язання можливих непорозумінь 
або конфліктних ситуацій. 
 
3. «Візити уваги». Відвідування немобільних і маломобільних людей волонтерами. 
Психологічна підтримка, дружнє спілкування, організація змістовного дозвілля 
представників основної ЦГ. 

 
Волонтери з числа студентів-майбутніх 
соціальних працівників та педагогів 
університету два рази в грудні місяці 
відвідують немобільних і маломобільних 
жертв  націонал-соціалізму вдома. Між 
жертвами нацизму, їхніми близькими та 
волонтерами встановлено контакт, 
налагоджено дружнє спілкування. 
Волонтери  вивчили основні потреби 

кожного представника ЦГ, надали психосоціальну підтримку у вирішенні особистих 
проблем, надавали допомогу в розвитку хобі, захоплень.  
 
4. Спільне засідання творчої групи зі створення інфографіки «12 уроків мудрості» 
від  тих, хто пережив війну, полон, поневіряння, але зберіг довіру до життя 
Одним з головних завдань проекту є узагальнення та розповсюдження життєвого досвіду 
учасників проекту літнього віку. 
Тож під час планового засідання робочої групи зі створення інфографіки представники 
основної цільової групи проекту і молоді люди обговорили настанови, які можуть дати 
досвідчені учасники молодим колегам. 
Серед чеснот, які допомагають літнім людям долати життєві труднощі, було названо 
наступні: чесність, працьовитість, добро, активне життя, оптимізм, віра, надія, любов, 
творчість, сім’я, зв'язок поколінь, увага до старшого покоління, відсутність заздрощів. 
Також обговорено робочі питання щодо збору та узагальнення порад, «формул життя» 
від літніх людей молоді. 

 

 

Коленіченко Тетяна 
керівник проекту 

 
 
 
 
 



Благодійний фонд "Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ" 
Проект "Розвиток волонтерського руху задля допомоги колишнім жертвам 
тоталітаризму  шляхом навчальних заходів та постійної підтримки молодих 

волонтерів, а також проведення тренінгів та забезпечення стабільного супроводу 
для літніх волонтерів з числа бенефіціарів" 

 
12 грудня цього року, відбулась дивовижна 

зустріч поколінь з майстер класом по 

виготовленні Різдвяного віночка. Краєзнавець 

та художник Катерина Сурма розповіла цікаву 

історію виникнення та інкультурації цього 

чудового звичаю. Кожен учасник, а їх було 12 

власними руками зумів створити свій 

неповторний та гарний віночок. Під час роботи 

бажаючі ділилися спогадами про зимові свята 

та різні кумедні випадки. Цей спільно проведений час, ще більше подружив та згуртував 

нашу команду. 

Кузьмин Петро 
керівник проекту 

 

Благодійна організація "Благодійний Фонд Допомога і Справа" 
Проект "Підтримка жертв націонал-соціалізму на Луганщині" 

 

Вислів "Без минулого немає майбутнього" дуже доречний, особливо для молоді. Зв'язок 

поколінь  важлива і значуща частина життя.  Пізнаючи один одного, розуміючи проблеми 

один одного, підтримуючи  один одного, ми стаємо іншими, кращими, чутливими до чужої 

біди. Саме для молоді ми вважаємо нашу діяльність  важливою не менше, ніж для їх 

бабусь і дідусів - навчитися співчувати, краще розуміти і любити свою історію, свою 

країну.    

А без старшого покоління це не можливо. Тільки ті люди, які прожили чимале життя, 

люди з багатим досвідом  можуть допомогти молоді зрозуміти справжній сенс життя, 

стати більш чуттєвими, небайдужими до іншого. 

Життя було і є  складним завжди, особливо зараз. Людині завжди чогось бракує. Надії, 

сподівання, постійний пошук, радість,  проблеми, негаразди – це все те, що часто 

засмучує. Для молодої людини все це дуже природно. Попереду ще все майбутнє, 

оптимістичні плани, пошук себе. Підтримка рідних, друзів, колег. 

І зовсім інший стан у людей старшого покоління. Життя майже минуло, молодість, 

впевненість, здоров'я, залишилося тільки у спогадах та на фотокартках. Попереду 

постійна боротьба за кожний день.  

Наші волонтери опікуються саме такими людьми – одинокими, іноді просто забутими. 



Навіть краплинка тепла, уваги дуже важлива для нашого старшого покоління. Люди іноді 

дуже втомлені, хворі, розгублені від  постійної життєвої напруги. У багатьох дуже тяжкий 

психічний стан. Наші підлеглі пережили не одну війну, і свою старість сподівалися 

зустріти в інших умовах. Наш проект дає, хоч невеличку але надію, на турботу, 

підтримку, співчуття. 

Кожну зустріч з нашими волонтерами вони чекають як маленьке свято, можливість 

спілкування, підтримки.    

Болткова Ірина 
керівник організації 

 

Громадська організація "Інформаційно-освітній центр "Імпульс" 
Проект "Допомога жертвам націонал-соціалізму у подоланні ізольованості, у 

інтегрування до життя місцевих громад, у підвищенні якості життя шляхом 
отримання доступних соціальних послуг і створення простору і можливостей для 

міжпоколінського діалогу" 

 

В рамках проекту «Допомога жертвам націонал-соціалізму в Сколівському районі 

Львівської області»  ГО «Імпульс» завершила ще один важливий етап - пошук волонтерів 

для допомоги в організації заходів.  Перші робочі зустрічі для потенційних  волонтерів 

відбулись в ГО «Імпульс», МБФ «Карітас-Сколе» та районній бібліотеці. Відтак 

сформувалась група з 12 осіб, які висловили своє бажання і готовність на волонтерських 

засадах долучитись до організації заходів в селах району. 

З метою проведення інструктажу та 

надання практичних рекомендацій в м. 

Сколе був  проведений перший 

семінар-навчання для волонтерів. 

Координатор проекту Мирослава 

Багрінець і менеджер по комунікаціях 

Оксана Жукевич ознайомили 

волонтерів з видами діяльності в 

рамках проекту. Були детально 

розглянуті різні ситуації, з якими 

можуть зіткнутися волонтери під час організації заходів для літніх людей. По ходу 

навчання досвідчені соціальні працівники Сколівського територіального центру і 

волонтерки в рамках різних благодійних акцій при церкві Святого Пантелеймона 

поділилися з новачками особистим досвідом і деякими етичними, психологічними та 

іншими організаційними тонкощами  спілкування  з літніми людьми. 



 Ця інформація особливо актуальна 

напередодні старту основного етапу 

проекту - організації роботи сільських 

Громадських віталень задля інтегрування 

літніх людей в життя громад і покращення 

якості їхнього життя. 

Радує те, що працівники сільських 

бібліотек перші висловили готовність 

організувати роботу  «Громадських 

віталень» на базі приміщень бібліотек. Вже 

на першій зустрічі було запропоновано ряд цікавих ідей щодо проведення майстер-

класів, творчих вечорів, Діалогів поколінь. І все заради того, щоб  літні люди відчули 

увагу, турботу і підтримку з боку місцевих спільнот, в тому числі і молоді, якій зможуть 

передати свою історію і поділитися спогадами.  

 
 

Багрінець Мирослава 
керівник проекту 

 

 

Благодійний фонд "Слов’янське серце" 
Проект "Надання психологічної, консультативної та практичної допомоги людям 
похилого віку, їхня ресоціалізація після повторно пережитих військових дій на 

сході України" 

 

В рамках реалізації проекту «Надання психологічної, консультативної та практичної 
допомоги людям похилого віку, їх ресоціалізація після повторно пережитих військових дій 
на сході України» 26.12.2018 р в Центрі допомоги родини в Святогірську (Донецька 
область) волонтери Благодійного фонду «Слов'янське серце» організували святковий 
захід, присвячений привітанням літніх людей з Новим роком.  

На святі панувала  домашня, істино 

гостинна та приваблива до святкового 

настрою атмосфера: Гаман Марія 

Михайлівна, наша постійна активна 

учасниця, прочитала свій улюблений 

вірш, Полякова Людмила Григорівна 

пригощала всіх варенням, приготованим 

своїми руками, Корсун Тамара 

Кирилівна принесла пісняр минулих років і всі дружно співали. 



Хлопці молодіжного клубу разом з Дідом Морозом привітали літніх людей новорічним 
поздоровленням. 

 
Далі були й подарунки: розписні різдвяні 

пряники зроблені заздалегідь руками 

волонтерів а, Благодійний фонд 

«Слов'янське серце» подарував 

бабусям теплі ковдри, які будуть їх 

зігрівати, холодними, зимовими 

вечорами. 

Учасники, які впродовж не одного року 
відвідують програму, ділились своїми 
враженнями від того, що вони відчули і 
прожили разом за рік.  
Коштункова Феодосія: «Те, що ми тут 
відчули - це любов до життя! 
Збираючись разом, ми спілкуємося один 
з одним, ми почуваємо, те,що ми ще 

спроможні на дуже  різні справи. Тут у Центрі підтримки родини ми змогли отримати 
любов, дружбу, підтримку і взаємну повагу». 
Коржавих Раїса: «Саме на заходах програми я відчула, що таке лагідне ставлення до 
літніх людей, що пережили багато страждань у своєму житті та залишилися на самоті у 
своєму віці, дівчата волонтери допоможуть у будь – який час, а на зустрічах я навіть 
знаходжу сили трохи потанцювати, але звісно не як у молодості». 
Не залишені були без уваги і немобільні учасники проекту - волонтери молодіжного клубу 
привітали і організували поздоровлення та привітання з чаюванням на дому та у місцях 
компактного проживання переселенців. 
 

Філіпенко Павло 
керівник проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Організатор програми: 

Всеукраїнська благодійна організація 
 "Турбота про літних  в Україні" 

Адреса:  вул. Бажова, 2, 23,  
  м. Київ,  02100, 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua    

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Видання здійснюється в рамках програми 
"Місце зустрічі – Діалог" 

за фінансування Фонду "Пам'ять, 
відповідальність та майбутнє" 

(Німмечина) 
Веб-сайт: www.stiftung-evz.de 

http://www.mestovstrechi.info/ua/ 
 
 

 

 

 

Виконавець випуску: 
Громадська організація "Центр 

громадських досліджень "ПроІнфо" 
Адреса: вул. Богданівська, 44, м. Львів, 

Львівська область, 79024 
 cpr.proinfo@gmail.com 

 
 

 

http://www.stiftung-evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
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